
 
Relatório das ações do Projeto Transformar para Crescer - Região SP 

 

 

 

Motivados pelos princípios e valores do Movimento Escoteiro, especialmente quando consideramos o 
4º artigo da Lei Escoteira – “O Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros”, bem como a 
simbologia da saudação escoteira que nos remete à tradicional recomendação de que “o maior deve sempre 
proteger o menor”, traçamos um plano regional para dar suporte às UELs, de forma que possamos minimizar 
as consequências do período de distanciamento social no Movimento Escoteiro.  

O Nível Nacional lançou, no início de março, um plano nacional de retomada do Movimento Escoteiro, 
o Transformar para Crescer. Esse plano traz atribuições para todos os níveis, de forma a sincronizar as ações 
que visam voltarmos a caminhar na direção da nossa visão. Esse projeto é um desdobramento regional, em São 
Paulo, do plano nacional “Transformar para Crescer”.  

Os Escoteiros do Brasil percebem que a melhor forma de agir institucionalmente seria como agimos com 
o jovem: “progressão pessoal com orientação individual”. Ou seja, darmos mecanismos, ferramentas e suporte 
para cada UEL verificar a melhor forma de retornar às suas atividades, e acompanhar de perto para garantir que 
possamos seguir um caminho seguro e em direção a nossa visão estratégica. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse projeto é oferecer apoio efetivo individualizado às Unidades Escoteiras Locais para que 
possam retomar suas atividades de forma efetiva e com foco na segurança das pessoas. 

PRINCÍPIOS QUE MOVEM O PROJETO 

O apoio para a UEL na Região Escoteira de São Paulo durante a execução do Projeto Transformar para 
Crescer - Etapa Laços Fortes, será baseado em alguns princípios que guiarão as ações e as pessoas ao longo do 
período. 

Fraternidade: O Movimento Escoteiro traz na sua Lei Escoteira “Escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais 
escoteiros”. A Etapa Laços Fortes se embasa nesse princípio considerando que iremos aproveitar a energia de 
todos que considerem que possam colaborar não só na própria UEL, mas apoiando o Escotismo de outras 
formas 

Corresponsabilização: Para garantir que o apoio seja efetivo, todos os atores envolvidos (UEL apoiada, 
UEL/Distrito que apoia e a Região Escoteira) irão conduzir ações, acompanhando todo o processo e os 
resultados. 



 
Caminhando Juntos: Esse projeto está idealizado no conceito de que todos os atores executarão suas ações de 
forma harmônica, em prol de um caminho coeso construído em conjunto, atendendo às diversidades. 

Acompanhamento: Para garantir o melhor aproveitamento de toda energia depositada pelos voluntários na 
execução desse projeto, as ações de todos os atores serão acompanhadas e suportadas pelos demais. 

Segurança de todos: A retomada das atividades escoteiras é importante para a associação e para continuarmos 
no nosso caminho de educar os jovens para a vida, incluindo a ressocialização após o distanciamento social. 
Mas isso não pode superar a necessidade de minimizar qualquer risco às crianças, aos jovens, aos adultos 
voluntários e às famílias. Dessa forma, todas as ações estarão coerentes com as recomendações sanitárias. 

Dentro do plano de ações descrito no projeto Transformar para Crescer publicado em maio de 2021 
estão enumeradas as responsabilidades do Nível Regional, Nível Distrital e Nível Local e organizadas seguindo 
o eixo de ação proposto no Projeto: 

1.    Ouvir as necessidades 
2.    Entender o contexto 
3.    Apoiar 
4.    Acompanhar 
5.    Divulgar 

Este relatório traz os dados das ações do projeto Transformar para Crescer - SP no período de maio a 
dezembro de 2021 com o intuito de visualizar os resultados alcançados durante o período. 

1. Ouvir as necessidades 

No eixo “Ouvir as necessidades” ações de animação territorial foram intensificadas com o objetivo de 
fortalecer e facilitar os processos de escuta das necessidades e demandas dos voluntários. Existem 12 pessoas 
apoiando as ações desse eixo, 6 profissionais e 6 voluntários. 

Para isso, foram criados canais diretos com o Escritório Regional por meio do Balcão Virtual e Fale 
conosco, com 391 tickets abertos desde o lançamento do projeto (maio) até dezembro de 2021, dos quais 388 
já foram atendidos, finalizados e solucionados.  

 O uso do Escritório Inteligente foi implantado e adequado às necessidades do associado, facilitando o 
atendimento. No site a Central de atendimento se comunica com o solicitante por e-mail através de um 
software que centraliza e acompanha os atendimentos, possibilitando mais agilidade e controle para que todas 
as solicitações sejam atendidas. 

Através dele é possível tirar dúvidas, pedir informações, registrar sugestões, reclamações ou elogios. 

 

 



 
Os tickets são divididos por assuntos, a saber: 

- Apoio para Retorno das Atividades Presenciais 
- Informações para ser Escoteiro(a)/ Voluntário(a) 
- Condecorações e Reconhecimentos 
- Correspondências 
- Eventos e Cursos 
- Programa Educativo e Distintivos Especiais 
- Programa Nacional de Adultos e Fechamento de nível 
- Dúvidas sobre Isenções de Registro 
- Suporte administrativo à UEL 
- Sugestões e elogios 
- Críticas e reclamações 
- Outros assuntos 

Cada assunto é atendido ou acompanhado por profissionais e busca cada vez mais melhoria e rapidez. 
Isso facilita o atendimento, acompanhamento e apoio aos associados, escotistas, dirigentes e novos 
interessados. 

De modo a fortalecer a Animação territorial, foi estabelecido um contato periódico com os Comissários 
Distritais, perfazendo 144 escutas individuais no período de maio a agosto de 2021 visando entender quais as 
necessidades das UELs naquele momento. Foram identificadas 89 demandas com necessidade de apoio que 
estão sendo acompanhadas por equipes que tratam cada necessidade de forma individual e 55 que relataram 
que no momento da consulta não precisavam de apoio. Veja tabela abaixo. 

Os 102 contatos realizados no período de maio a novembro com os Coordenadores Distritais de Gestão 
de Adultos (CDGAs) possibilitaram entender melhor as necessidades das UELs e traçar planos de ação para 
oferecer apoio aos adultos.  

O contato com os Coordenadores Distritais de Ramo foi intensificado pela Equipe Regional de Programa 
Educativo, gerando abordagens por meio de encontros on-line, suporte por mensagens de WhatsApp e e-mail.  

2. Entender o contexto 
 

Visando atender o eixo “Entender o contexto” e fornecer informações sobre a “bandeira de alerta da 
pandemia” dos municípios que compõe a região, foi implementado no site um mapa que mostra a condição de 
flexibilização de cada região do estado de SP com a bandeira de cada UEL informando se a mesma está em 
funcionamento presencial ou on-line. Esse mapa é atualizado mensalmente de acordo com o relato do 
Comissário Distrital, seguindo um dos princípios do projeto: a corresponsabilidade. Havia intenção da 
implementação de um sistema de aviso da mudança da bandeira do Plano São Paulo, de forma a garantir o 
aviso às UELs. Entretanto, devido às mudanças do governo do Estado referente às atualizações nas fases do 
plano, essa ação foi inviabilizada e modificada por e-mails de incentivo ao retorno presencial. 

Foi implantado no Escritório Inteligente o fluxo de solicitação para o retorno presencial e disponibilizado 
os documentos necessários e atualizados na página do Projeto Transformar para Crescer - SP, incluindo modelo 



 
de plano de retorno baseado no modelo proposto pela Nacional, porém adequado para atender às necessidades 
das UELs da Região SP.  De maio a novembro de 2021 foram aprovados 240 planos de retorno, o que 
corresponde a 67% das UELs estruturadas para o retorno presencial seguro. 

Estão envolvidos no acompanhamento desse eixo 05 pessoas. 
 
3. Apoiar 
 

Atendendo ao eixo “Apoiar”, com o objetivo de garantir suporte e orientação às UELs no processo de 
retomada, existem 33 pessoas apoiando as ações desse eixo. 

Foram criados e publicados vídeos explicativos voltados a adultos e jovens abordando os aspectos do 
retorno seguro às atividades presenciais, com o papel de preparar os envolvidos para o primeiro dia de retorno 
às atividades presenciais. Os vídeos de protocolo de retorno voltado ao jovem tiveram 2174 visualizações até 
novembro de 2021 e o de protocolo de retorno para adultos, 980 visualizações no mesmo período. 

A Reserva Laços Fortes, é uma reserva financeira, separada da previsão orçamentária regional, com 
objetivo de dar suporte financeiro às necessidades apresentadas por UELs que demonstrem que aquele 
investimento traria estabilidade e fortalecimento da UEL.  Inclui-se nessa ação, ofertar materiais para o retorno 
presencial seguro às UELs que realmente apresentam necessidades de apoio neste item. 

O apoio da Reserva Laços Fortes foi acionado por 6 UELs e cada caso é tratado de modo individualizado. 
Desses, 5 foram deferidos e 1 indeferido, 1 dos pedidos deferidos foi cancelado pelo solicitante, pois o mesmo 
encontrou apoio nos pais da UEL que se uniram para suprir a necessidade apresentada. A solicitação do pedido 
indeferido não se enquadra ao objetivo da ação, que é atender às necessidades levantadas que possibilitem à 
UEL o retorno às atividades. 

O Poupatempo Virtual consistiu em um atendimento individualizado, como data e horário marcado 
previamente, no qual o associado pôde esclarecer as suas dúvidas com um voluntário especialista no assunto 
de interesse e/ou necessidade em uma sala privativa. 

Atendeu a todos os Distritos escoteiros da Região SP e a todas as UELs que procuraram apoio em 4 temas 
específicos: Captação de recursos, Gestão de conflitos, Regularização de documentação e Prestação de contas.  

Foram 12 encontros ao longo de 2021, gerando 113 atendimentos realizados por uma equipe de 
voluntários especializados nos referidos assuntos, dos quais 106 foram concluídos no ato de atendimento e 7 
foram encaminhados para acompanhamento pela Equipe de Suporte à UEL.  



 

 
Após a participação foi coletado o nível de satisfação do voluntário com o atendimento recebido. Para 

isso foi utilizado o NPS (Net Promoter Score). Responderam ao feedback 64% dos participantes, o que gerou 
um nível de confiança de 90% e margem de erro de 5%. Os dados mostram que todos os participantes atribuíram 
notas promotoras para a ação, 83% deles com nota 10. 

 
Abaixo seguem alguns comentários dos participantes que responderam ao feedback da ação: 

 O atendimento foi muito objetivo, claro e acolheu todas as minhas dúvidas. Sou muito grata ao 
atendimento. E todas as orientações farão diferença nas mudanças que haveremos de fazer. 

 Sugestão, um módulo de aperfeiçoamento, ou algo similar, para os dirigentes novos que estão chegando 
poderem se situar dentro da UEL. E depois de já termos tido esse breve contato, aí sim o Poupatempo 
seria muito eficaz para tirar dúvidas. Eu cheguei nas salas, e a primeira pergunta que me fizeram foi qual 
é a sua dúvida... mas eu não tinha dúvida, simplesmente pq não tinha nenhuma informação, não sabia 
dizer se o que estávamos fazendo era certo, ou se tinha que correr atrás de alguma coisa. 

 Excelente trabalho. Parabéns! 
 Agradeço imensamente a oportunidade de participar desse Poupatempo virtual. A experiência e 

apresentação do Igor de Captação de Recursos, foi fantástica, sem demérito nenhum das demais 
apresentações, mas essa foi de uma riqueza excepcional! 

 Adorei participar do Poupatempo virtual, só fiquei um pouco incomodada porque meu áudio não 
funcionou. mas esclareci dúvidas e fiquei muito agradecida 



 
 A pessoa que me atendeu foi extremamente solícita e simpática. 
 Uma ideia fantástica e bem idealizada. Foi maravilhoso. Parabéns! 
 Todas as pessoas da equipe que fizeram o atendimento foram muito atenciosas e esclareceram todas as 

dúvidas que tinha. 
 Seria possível mais orientação por ser um processo muito burocrático. 
 Parabéns!!! Excelente trabalho, vai me ajudar muito. 
 Satisfeita de poder contar com essa facilidade. 
 Quero agradecer a oportunidade de participar do Poupatempo Virtual, foi excelente. 
 Também aproveito para parabenizar os envolvidos nessa ferramenta tão importante e necessária para 

as UELs. 
 Parabéns pela iniciativa. Coloquei o numeral da UEL que pertenço, mas participei como comissária. Fiquei 

um pouco decepcionada com o baixo número de presidentes participando. Só 1 UEL do Distrito 13 
participou, apesar de ter divulgado e lembrado no dia. 

 Ótimo evento uma vez que trouxe conhecimento acerca de possibilidades que desconhecíamos e 
ajudarão muito nossa UEL. A pasta de documentos de Prestação de contas não continha documentos 
para download. 

 Optamos apenas pela regularização de documentos, mas nossos documentos estão todos em perfeita 
ordem, foi apenas para tirarmos algumas dúvidas e confirmarmos se estamos regulares. 

 E, parabéns pela iniciativa e principalmente nesse formato de Poupatempo virtual, pois sabemos que 
nessa pandemia muitos grupos estão em sérias dificuldades, correndo até o risco de fechamento e de 
repente com alguma ajuda podemos solucionar muitos problemas e até a permanência do grupo em 
atividade. 

 Muito boa a explanação do Igor, trazendo exemplos práticos e diferentes formas para captar recursos. 
 Muitas ideias fluíram após a conversa, apesar de não ser exatamente uma regularização de documentos 

e sim, algumas mudanças no distrito. 
 Fui bem atendido; gostaria que venham fazer novamente uma nova conversa sobre o assunto de 

captação de recursos. 
 Fiquei muito contente com as informações recebidas!!! Parabéns pela iniciativa!!! 
 Faltou tempo para discutir mais sobre o assunto, que por sinal foi de grande valia. 
 Excelente proposta para solucionar problemas e dúvidas, estão todos de parabéns pela iniciativa. 
 Excelente oportunidade, avaliem a possibilidade de manter este canal. 
 Excelente Iniciativa! Sugestão, ter 1 por mês para facilitar os processos junto a regional. 
 Excelente iniciativa com excelente conteúdo. As pessoas envolvidas demonstraram conhecer e dominar 

os assuntos abordados. Todas as dicas têm empregabilidade imediata. 

Atendendo às solicitações dos associados, foi lançada uma Edição Especial do Poupatempo virtual: 
Plano de retorno & Atividades seguras para o retorno presencial promovendo apoio aos voluntários no 
momento de retomada às atividades presenciais. Foi mantido o mesmo procedimento de atendimento 
individualizado e privativo, de modo a promover maior acolhimento ao voluntário. 



 

 
Os 64 atendimentos realizados nessa Edição Especial permitiram que muitas UELs esclarecessem suas 

dúvidas sobre ambos os temas, 36 relacionadas ao Plano de retorno e 28 relacionadas às Atividades seguras. 
48% dos participantes responderam a pesquisa de satisfação, dos quais 77% se mostraram totalmente 
satisfeitos com o atendimento, atribuindo nota 10 aos atendimentos recebidos. 

 
 Abaixo seguem alguns comentários dos participantes que responderam ao feedback da ação: 

 Excelente iniciativa... parabéns! 
 Iniciativa nota 10, dar voz às UELs. 
 Muito boa a ideia... Parabéns! 
 Muito bom a metodologia utilizada para nos atender, foi bem simples e acredito que eficaz. 
 Ótima iniciativa! Vocês estão de parabéns! 
 Parabenizo a iniciativa, muito importante esse diálogo. 
 Parabéns pela iniciativa. A sugestão seria utilizar este meio para outros temas que possam surgir no 

futuro, pois facilita e aproxima o contato. 
 Só agradecer a oportunidade, fui muito bem atendida pelas duas chefes que me ajudaram bastante a 

sanar muitas dúvidas! 

Adicionalmente à ação do Poupatempo virtual, houve 32 atendimentos individuais às UELs com 
necessidades de apoio diferenciados e complexos prestados pela Equipe de Suporte a UEL por voluntários 
especializados visando a regularização de situações diversas para que essas UELs tenham condições para voltar 
e/ou continuar atuando no Movimento Escoteiro. Dos 32 atendimentos, 19 foram concluídos e 13 estão em 
andamento. 



 
 

Além desses atendimentos, há 8 UELs com apoio da iniciativa “Laços Fortes”. Análogo ao Grupo 
Escoteiro Padrinho, essa é uma iniciativa em que uma UEL adota outra UEL que apresenta necessidades 
complexas de apoio, visando a sua recuperação e regularização. Essas UELs estavam classificadas em “risco de 
fechar” e essa iniciativa do projeto proporciona a estruturação das mesmas e a manutenção da UEL ativa. Esse 
apoio entre UELs é acompanhado por facilitadores regionais e distritais, que trazem caminhos e formas de 
comunicação entre apoiadores e apoiados.  

O primeiro passo dessa ação é o PROPOR, com o envolvimento da equipe distrital, que percebe as UELs 
que tem necessidades e potencialidades de apoio no distrito, permitindo a composição do time de apoio à UEL, 
composto por 1 facilitador regional, 1 Grupo Escoteiro padrinho, 1 parceiro distrital, que pode ser o Comissário 
ou seu representante e 1 parceiro Regional da Iniciativa Laços Fortes. Em seguida, na etapa PREPARAR, eles 
identificam as reais necessidades, obstáculos e potenciais, permitindo um planejamento de ações para 
recuperação. Essas ações então se iniciam e são acompanhadas na terceira etapa, o EXECUTAR.  

Das 8 UELs que necessitam desse apoio do Projeto Transformar para Crescer SP, 04 estão na fase propor, 
02 na fase preparar e 02 na fase executar. 

Foi realizada uma busca ativa por voluntários que estariam dispostos a colaborar em uma UEL que esteja 
em necessidade, na ação “Voluntário Laços Fortes”. 33 voluntários se mostraram dispostos a apoiar outras UELs, 
sendo 03 para o Ramo Lobinho, 09 para Ramo Escoteiro, 07 para Ramo Sênior, 07 para o Ramo Pioneiro e 07 
como Dirigentes. No entanto, até 30 de agosto de 2021, apesar de 46% das UELs apresentarem algum tipo de 
dificuldade, os Coordenadores Distritais de Gestão de Adultos, bem como os próprios dirigentes de UELs não 
solicitaram apoio junto à essa ação do Projeto Transformar para Crescer.  

Ainda no eixo “Apoiar” foram criados grupos de Telegram para os ramos com o objetivo de facilitar a 
troca de informações e experiências. Em novembro de 2021 o grupo do ramo lobinho contava com 206 
membros, ramo escoteiro 138 membros, sênior 85 membros e ramo pioneiro 85 membros. 

Realizou-se 5 lives abordando boas práticas do Programa Educativo. O número de espectadores 
simultâneos e visualizações até novembro de 2021 são mostrados na tabela abaixo. 

 
    TOTAL         547                  2846 



 
Realizamos o monitoramento das interações virtuais de assuntos relacionados ao Transformar para 

Crescer SP. A live de lançamento do projeto Transformar para Crescer SP teve até 30 de novembro de 2021 
1635 visualizações, a página do Transformar para Crescer foi acessada 5481, o blog do voluntário acessado 1381 
vezes até a mesma data. Houve 218 downloads do modelo de plano de retorno e 5318 visualizações das notícias 
relacionadas ao Transformar para Crescer no mesmo período.  

Também foi elaborado um conjunto de fichas de atividades para apoiar as UELs nas atividades escoteiras 
virtuais dos 4 ramos. De agosto a novembro houve 115 downloads das fichas de atividades dos Ramo Lobinho, 
334 do Ramo Escoteiro, 234 do Ramo Sênior e 41 do Ramo Pioneiro. 

 

4. Acompanhar 

Com o objetivo de compreender a situação de funcionamento das UELs, alguns indicativos são 
monitorados junto aos Comissários Distritais mensalmente de forma individual. Com o intuito de diagnóstico 
inicial, os indicativos foram coletados em maio de 2021 por meio de formulário e em julho de 2021 os 
Comissários foram contatados via telefone com o objetivo de acompanhar a evolução da situação das UELs 
nesses 2 meses e permitir o desenvolvimento de ações de apoio. 

Abaixo é mostrado o resultado para o tema “funcionamento da UEL”. De maio a julho houve um 
aumento importante no número de UELs ativas de modo presencial e uma diminuição, discreta, porém 
importante, de UELs que estavam adormecidas e retomaram às atividades escoteiras. 

 

Com relação à "condição da UEL”, em julho houve diminuição no número de UELs que apresentavam 
dificuldades, passando de 52% em maio para 46% em julho.  Em julho 54% das UELs relataram não apresentar 
dificuldades no momento da consulta. 



 

 

O “estado” das UELs mostrou que houve diminuição em julho no número de UELs com risco de fechar e 
aumento daquelas que não necessitam mais de apoio. O número de UELs que pretendiam manter virtual ou 
que estavam se preparando para o retorno presencial em julho diminuiu, pois muitas delas já estavam 
retornando ao modo presencial de atividades. 

 
 

 Em maio de 2021 foi realizado um levantamento junto aos Comissários Distritais com o intuito de 
entender a situação das UELs com relação a alguns aspectos administrativos/financeiros que pudessem 
dificultar a manutenção das mesmas e que ajudassem a direcionar ações do projeto Transformar para Crescer 
SP. A tabela abaixo mostra os resultados para os 5 aspectos levantados de acordo com a situação, condição e 
estado da UEL. 



 

 
 
 Em maio, 23% das UELs foram declaradas com menos de 3 adultos voluntários, 11% estavam com a 
prestação de contas atrasadas, 11% com a eleição da diretoria expirada e 3% com débitos financeiros atrasados.  
 

Com o objetivo de entender o quanto os adultos voluntários se sentem satisfeitos com o apoio oferecido 
pela Região, em maio e julho de 2021 foi coletado o índice de satisfação por meio de um formulário enviado via 
e-mail. Em maio obteve-se 807 respostas, o que confere aos resultados margem de erro de 3%. Em junho, foram 
368 respostas, margem de erro de 5%, ambos com nível de confiança de 95%. A figura abaixo mostra o 
comportamento desses resultados. 
 

  
 

Foi idealizado o Elogio Regional do Transformar para Crescer SP em reconhecimento à dedicação das 
pessoas em apoiar e realizar as ações do TPC, com número de 50 solicitações até a publicação desse relatório, 
além das 3193 solicitações do Elogio Guardião da Missão: por um Mundo Melhor. 
 
5. Divulgar soluções 
 

Com a ideia de fortalecer as ações do projeto e criar uma unidade, foram trabalhadas diversas ações no 
eixo Divulgar Soluções, passando pela construção de uma identidade visual (baseada no projeto nacional), com 



 
as características voltadas para região de São Paulo, até a criação de conteúdo baseada nas informações geradas 
pelas ações realizadas. 

 
Na construção da identidade visual foi estabelecida as características do projeto e tema nacional 2021, 

o “Transformar para Crescer”.  Através do tangram como simbolismo de transformação, foi criada a marca do 
projeto Transformar para Crescer - São Paulo, que viria a ser o contorno do mapa do estado de São Paulo 
formado por símbolos geométricos. 

 
A identidade visual estabelecida também foi a base da linguagem da comunicação regional como um 

todo, criação das identidades visuais de eventos, projetos, ações, etc. O conceito serviria para fortalecer a 
linguagem regional com o ideal de transformação. Juntamente à construção de uma identidade visual, diversas 
ações foram lançadas para explorar o potencial do projeto. 

 
Com as ações do projeto sendo realizadas, foi desenvolvida uma página online exclusiva do Transformar 

para Crescer São Paulo. Foram disponibilizados diversos materiais criados, comunicados, canais de contatos e 
muitos outros pontos envolvendo as ações. Podendo ser acessada tanto por intermédio do site regional através 
do menu e de um banner, como também via acesso direto em escoteirossp.org.br/transformar-para-crescer/.  
 
 

 
 
                 
                   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

Dentre as criações realizadas, vale destacar todo o trabalho da equipe no lançamento do projeto em 
live, organizando toda a divulgação prévia, apoiando na construção do roteiro, movimentação nas redes sociais 
e a própria condução nos bastidores da live. Hoje o vídeo em questão se mantém em nosso canal do youtube 
com ótimos números de acesso, 1642 visualizações, assim como outras lives realizadas durante todo o 
andamento do projeto até o momento. 
 

Oferecendo suporte às equipes foram disponibilizados diversos documentos padronizados com a 
identidade visual do TPC-SP, para que pudessem produzir apresentações, artes para divulgação, matérias de 
apoio, fichas, etc. Estes materiais foram utilizados com livre acesso, e contaram com apoio nos processos de 
criação para que se mantivesse todo o padrão da comunicação.  
 

No passar dos meses, foram produzidos 4 vídeos com alto nível de produção, para divulgar as ações que 
deveriam ser realizadas para o retorno seguro das atividades. O processo contou com a adaptação do protocolo 
regional na construção dos roteiros, seleção do casting (atores para os vídeos), busca de locação adequada 
(local para gravação), diárias de gravação, pós-produção (edição final), divulgação e publicação. Os vídeos 
também se encontram presentes em nosso canal do youtube. 
                        

Houve a ampliação do trabalho em torno do APP Escoteiros SP, utilizando para maximizar a entrega de 
informações ao associado, apontando eventos, notícias, além de um espaço TPC-SP com as mesmas 
informações encontradas no site. O App obteve em maio 4194 acessos com conteúdo mais acessado o Scouts 
Game com 279 acessos, já em junho foram 226 acessos e o conteúdo mais acessado foi o Conecta Sampa com 
40 acessos, em julho o App obteve 281 acessos e teve a Conferência Regional de Diversidades 2021 como 
conteúdo mais acessado com 14 acessos, agosto tivemos 881 acessos tendo como conteúdo mais acessado a 
Oficina CDGAs com 45 acessos. 



 
 

 
Um alinhamento maior na criação de conteúdo com as necessidades geradas pelas UELs foi outro ponto 

explorado. No Blog do Voluntário foram produzidos 19 textos desde o início do projeto (maio), atuando em três 
áreas de apoio:  
 

● Administração de UEL com temas como: Inclusão Socioeconômica, Jovens na comunicação da UEL 
dentre outros; 

● Gestão de Adultos e Formação com temas como:  Setembro Amarelo: Lidando com o tema na UEL, Como 
trabalhar diversidades na UEL dentre outros; 

● Programa Educativo com temas como: Saúde dos jovens nos eventos online, Espiritualidade: Como 
tratar o tema na UEL dentre outros; 

 
Os textos foram postados com uma média de 15 dias de intervalo entre um e outro, sempre buscando 

especialistas para dar um suporte nas informações, com o intuito de expor pontos importantes para os cenários 
que os adultos voluntários podem encontrar em sua realidade. 
 
 


